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Riwayat Pendidikan: 

• SDN Sanenrejo VII (lulus th1994) 

• SMPN 2 Tempurejo (lulus th1997) 

• SMUN 3 Jember (lulus th 2000) 

• Sarjana: Universitas Jember (lulus th 2004) 

• Master: University of Sydney, Australia (lulus th 
2010) 

• (InsyAllah) akan melanjutkan studi S3  (Ph.D) di 
Victoria University of Wellington, New Zealand 
June 2013 dengan beasiswa ‘’New Zealand 
ASEAN Scholars’’. 

 



Pelatihan Yang Pernah diikuti: 

•  English for Academic Program (EAP) di 

Indonesia-Australia Language Foundation 

(IALF) Denpasar, Bali, Maret-Agustus 2008 

•  On-line Critical Thinking Skill E-Teacher 

Course, University of Oregon, USA. Juni-

Agustus 2012. 

•  Sedang Mengikuti Free On-line Course Critical 

Thinking for Global Challenges, University of 

Edinburg, UK. 



Faktor Pendukung Kesuksesan: 

•  Usaha: tekun, tidak mudah putus asa, 
senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki diri. 

•  Doa kepada Tuhan: dari diri sendiri, orangtua, 
guru, saudara, teman-teman dekat. 

• Ketaatan terhadap orang tua  

•  Awali sesuatu dengan niat baik: untuk Ibadah 
(dalam konteks yang luas, dan untuk 
mengagumi kebesaran Tuhan) 

•  Selalu bersyukur atas pencapaian atas apa 
yang kita miliki sekarang. 



Sukes di sekolah: bagaimana? 

•  Time Management: memanfaatkan waktu dengan 
sebaik-baiknya. 

•  Baca buku setiap hari untuk semua mata pelajaran. 

•  Perbanyak referensi bacaan, tidak hanya yang dipakai 
di kelas, bisa memanfaatkan situs-situs pembelajaran di 
Internet. 

•  Belajar bukan hanya sekedar untuk mengerjakan PR 
tapi untuk materi yang akan diajarkan. 

•  Menyimak setiap pelajaran dengan baik dan cross-
check dengan buku. 

•  Tidak malu bertanya, menjawab dikelas serta berani 
mengungkapkan ide-ide dan gagasan (minder = no way) 



Lanjutan: 

• Gunakan hari Minggu untuk refreshing. 

• Mengidentifikasi bakat sejak dini: pelajaran, 
olahraga, musik dll. 

• Ikuti (organisasi/lomba) sesuai bakat dan minat. 

•  Pastikan lulus dengan nilai maksimal sehingga 
bisa melanjutkan ke SMA, SMK, MAN Favorit. 

•  Ingat teori Multiple Intelligence (Gardner, 
1993): Tidak ada orang yang bodoh, yang ada 
adalah setiap orang pandai dalam bidangnya 
masing-masing, jadi jangan berkecil hati. 



Sukses karir: 

•  Tentukan cita-cita anda 

•  Persiapkan sejak dini 

•  Perbanyak jaringan 

•  Perbanyak keahlian 

•  Usaha dan Doa. 

•  Semangat pantang menyerah 

•  Cari Inspirasi untuk memotivasi diri. 

•  Selalu mengevaluasi dan memperbaiki diri. 



Simpulan 

•  Kesuksesan apapun membutuhkan 

kerja keras, keuletan, semangat pantang 

menyerah, doa dan membutuhkan proses 

yang panjang bukan sesuatu yang datang 

tiba-tiba. 



Semoga Sukses! Amiin. 


